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c. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 18 maart 
1983 (Stuk nr.10377) " 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
REZ-vergadering met de aantekening dat aan de 
laatste regel op blz.1 wordt toegevoegd: 
geformuleerde randvoorwaarden. 

Minister Van Aardenne noemt enkele 
punten die tijdens de Europese Raad in het kader 
van de Europese politieke samenwerking (EPS) naar 
verwachting aan de orde zullen komen. Naar 
aanleiding van de ontwikkelingen in Polen schijnt 
er volgens mededeling van de Poolse ambassadeur 
met name in economisch opzicht van enige 
verbetering sprake te zijn. Dit doet de vraag 
rijzen of de schuldenpositie van Polen in 
bespreking zou moeten komen. Voorts moet erop 
worden toegezien dat het energiebeleid dat binnen 
de OESO, de EG en de NAVO aan de orde komt, met 
elkaar in overeenstemming blijft. Ten aanzien van 
het Midden-Oosten is er voor Nederland geen reden 
van standpunt te veranderen. Hoewel er aanleiding 
is voor ernstige bezorgdheid over de stabiliteit 
in Libanon na eventuele terugtrekking van 
Syrische en Israëlische troepen, dient in de EPS 
niets aan de vroeger ingenomen positie te worden 
afgedaan. 

Minister Brinkman deelt mee ook bezoek 
te hebben ontvangen van de Poolse ambassadeur die 
heeft gevraagd om een verbetering van de 
culturele betrekkingen tussen Nederland en Polen. 
Het is de vraag of dit aspect ook in de Europese 
Raad aan de orde zal komen. 

Minister Braks wijst op de monetaire 
onrust en de mogelijkheid van wijzigingen in de 
wisselkoersverhoudingen binnen het Europese 
monetaire stelsel (EMS). Een eventuele 
appreciatie van de Duitse mark is niet in het 
Nederlandse belang. Een volgen van deze 
appreciatie van de Nederlandse gulden zou de 
Nederlandse economie verzwakken. Spreker meent 
dat daaraan dan ook niet zou moeten worden 
meegewerkt. 

Minister De Koning acht het gewenst dat 
Nederland met behulp van de discontopolitiek 
zoveel mogelijk druk op Duitsland en Frankrijk 
uitoefent. De verlaging met 0,5% waartoe 
Nederland op 17 maart jl. heeft besloten, is 
echter nogal beperkt. 
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Minister Van den Broek voorziet geen 
politieke problemen bij een aan de orde komen van 
de schuldenpositie van Polen in de Europese Raad, 
Aan culturele samenwerking met Polen wordt niet 
veel in de weg gelegd, maar ten aanzien van 
officiële contacten is terughoudendheid op zijn 
plaats. De Poolse ambassadeurs trachten de 

ale betrekkingen met de lidstaten van de EG 
te herstellen. Ook na het opheffen van de staat 
van beleg in Polen is er echter nog geen situatie 
ontstaan, waarin de EG-landen tot normalisering 
van de betrekkingen zullen besluiten. Ook voor 
nieuwe verklaringen over het Midden-Oosten is de 
tijd nog niet rijp. Het zou echter wel goed zijn 
als van Europese zijde ook steun zou worden 
gegeven aan de initiatieven van Koning Hoessein 
van Jordanië, naast de steun die aan de 
Amerikaanse voorstellen is verleend. Mede om 
radicalisering van de PLO te vermijden, zou wel 
de noodzaak van een snelle oplossing kunnen 
worden benadrukt. Ook in de EPS wordt erkend dat 
daarbij de Israëlische vestigingspolitiek een van 
de belangrijkste obstakels vormt. Een akkoord 
over terugtrekking van de Israëlische en Syrische 
troepen uit Libanon is niet direct te verwachten. 
De gedachte bestaat dat de Verenigde Staten, 
Libanon en Israël comité's zouden vormen om de 
situatie na terugtrekking van de troepen in het 
oog te kunnen houden. Buitenlandse troepen zouden 
dan kunnen worden ingezet voor taken die nog niet 
door het Libanese leger kunnen worden vervuld, 
zoals de bewaking van vluchtelingenkampen. 

Minister Ruding heeft met genoegen 
vernomen dat er geen politieke barrières meer 
zijn voor een discussie over de schuldenpositie 
van Polen. Dit is van belang om Polen aan de 
verplichtingen tot terugbetaling van de schulden 
te kunnen houden. Het is voorts zeker dat er 
binnen de EG onderlinge aanpassingen van de 
wisselkoersen zullen plaatsvinden, maar het is 
thans niet bekend wanneer dat precies zal 
gebeuren. Voor wat betreft de Nederlandse gulden 
zullen de mutaties naar verwachting niet te groot 
zijn. De verlaging van het disconto waartoe 
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Duitsland is overgegaan, heeft het initiatief bij 
Frankrijk gelegd. In verband met de verkiezingen 
hadden in de bondsrepubliek Duitsland sinds lange 
tijd geen discontowijzigingen plaatsgevonden. Het 
Nederlandse besluit tot verlaging met 0,5% noemt 
spreker moedig. Op de geld- en kapitaalmarkt ligt 
het Nederlandse renteniveau nu onder het Duitse. 
Thans moeten stappen van Frankrijk worden 
afgewacht, die mede afhankelijk zijn van de 
besluitvorming over wijzigingen in de 
samenstelling van de Franse regering. 

De mini ster-president stelt dat 
weliswaar in Nederland traditioneel de rentestand 
hoger was dan in de bondsrepubliek Duitsland, 
maar toentertijd was er verschil in ontwikkeling 
van de inflatie. Vanuit politiek oogpunt zou het 
buitengewoon bezwaarlijk zijn gedwongen te worden 
tot opwaardering van de gulden. Dat zou een 
negatieve invloed hebben op de werkgelegenheids
situatie. Voorts is de ombuigingstaakstelling 
beter te realiseren bij de huidige nominale 
ontwikkelingen. Het is dan ook zaak tot het 
uiterste te proberen een revaluatie van de gulden 
te vermijden. Daartoe zijn maar weinig 
instrumenten beschikbaar. Discontowijziging is 
een mogelijkheid waarvan al gebruik is gemaakt. 

3 d. Bezoek van de minister-president en minister 
Van den Broek aan de Verenigde Staten 

De mini ster-president doet verslag van 
het bezoek aan de Verenigde Staten, waar minister 
Van den Broek en spreker buitengewoon gastvrij 
zijn ontvangen en zakelijk doelmatig te woord 
zijn gestaan. Zij hebben gesproken met de top van 
de administratie in de Verenigde Staten. Centraal 
stond de problematiek inzake de middellange-
afstandsraketten. De Amerikaanse administratie 
blijft aandringen op eensgezindheid binnen de 
NAVO. De Nederlandse situatie is bekend. Er is 
geen druk uitgeoefend om tot politieke besluit
vorming over plaatsing van de betrokken kern
wapens in Nederland te komen, maar wel is een 
schema van voorbereiding van werkzaamheden 
daartoe besproken. De Amerikaanse administratie 
blijft uitgaan van de zg. nuloptie, maar is 
bereid tot tussenstappen. Het is alleen de vraag 


